
Beste leden, 
 
Na de welverdiende vakantie, de fanfarefeesten en de geslaagde 
concertreis is hij er dan weer: de Notenkraker. 
Deze keer verslagen erin van de activiteiten die we gehad hebben, 
maar ook een vooruitblik op de activiteiten die gaan komen.  
Lees deze goed door zodat je overal van op de hoogte bent! 

Daarnaast een verslag vanuit Zuid-Afrika, maar ook weer de roddels die er weer gaande zijn 
in de fanfare en drumband… Kortom, veel leesplezier! 
 
 

Wat hebben we gedaan? 
Fanfarefeesten 
Ook dit jaar waren er weer fanfarefeesten in ons dorp. Zoals elk jaar was het weer goed 
georganiseerd, en waren er vele mensen die een helpende hand toestaken. Hiervoor 
iedereen bedankt natuurlijk! De eigenlijke feesten beginnen op vrijdag, maar wat sommige 
misschien niet weten is dat het maandag al begint met de tent opbouwen. Daarna 3 dagen 
flink werken om alles in orde te krijgen. En dan in het weekend lekker genieten met een 
drankje en goede muziek!  
Op de vrijdag was het dit jaar all-in voor €12,50,- Dit nieuwe concept werd goed ontvangen 
en de Transistor Band zorgde voor een goede sfeer en lekkere muziek. Op de momenten dat 
band even kon bijtanken, zorgde DJ Pieter dat de mensen zich niet gingen vervelen met 
goede stemmingsmuziek. Op de zaterdag stond de in de regio bekende band Anderkovver 
op de bühne. Zij brachten direct een goede sfeer en ze wisten het publiek nog goed te 
vermaken. Ook op deze dag slaagde DJ Pieter erin om de sfeer en stemming erin te houden! 
Helaas duurde het bandoptreden door omstandigheden maar tot 1 uur, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Op de zondag begonnen we na de Heilige Mis met Frühshoppen, met 
muzikale klanken van Krajovjanka. Hierna begonnen de inmiddels traditionele bierspellen 
gepresenteerd door DJ Leon. De winnaars van vorig jaar, De Fonzies bewezen zich dit jaar 
weer door opnieuw te winnen. Hierna kwam de band Free Nuts om de stemming er nog eens 
goed in te brengen en om 11 uur gingen de laatste mensen naar huis. Al met al waren het 
weer gezellige en geslaagde fanfarefeesten! Bij deze willen we nogmaals iedereen hartelijk 
bedanken die hun steentje hebben bijgedragen! 
Op naar volgend jaar! 
 
Geslaagd 4e jeugdfanfaretreffen 
Zondag 26 september was Dorpshuis de Sprunk in Koningslust het toneel van het door 
Drumband en Fanfare Eendracht Maakt Macht georganiseerde 4e Jeugdorkesttreffen. 4 
jeugdorkesten uit de regio Peel en Maas lieten zien wat ze muzikaal in hun mars hadden. En 
dat was niet gering!. Als eerste betrad Jeugdfanfare St Jozef uit Beringe o.l.v Bart Klerken 
het podium. Met achtereenvolgens What about Rock, Mixed Bag en South Street kon het 
talrijke publiek horen dat ook zonder slagwerk een orkest mooi en ritmisch kan klinken. 
Vervolgens trad Jeugdfanfare St. Cecilia uit Helden o.l.v. Sjraar Klaassens aan. Zij brachten 
met verve een afwisselend en origineel programma met nummers als Falafel, Space Star en 
Give me some Soul. Als speciale attractie trad in de pauze het Kreato Saxofoon Ensemble 
op. Deze 10 jonge en enthousiaste saxofonistes uit de opleiding van Kreato staan onder 
leiding van Willem Lindelauf en Joyce Bruisten uit Helden. Zij kregen met hun optreden het 
publiek ook in de pauze muisstil, gevoelig en swingend als het was. Een echte inspiratiebron 
voor de overige jonge muzikanten. Na de pauze ging het verder met het Jeugdorkest 
Eendracht Maakt Macht uit Koningslust. Deze nog jonge groep o.l.v. Willem Lindelauf liet het 
publiek horen al flink op weg te zijn. Een leuk, gedurfd en goed gespeeld programma met 
nummers als I‟m Alive, Somethin‟ Stupid en als slotstuk het frivole Tricky Trombone met een 
echte soliste uit eigen gelederen. Een luid applaus was hun deel. Als slot trad Studieorkest 
Semper Avanti uit Grashoek op. Zij verrasten o.l.v. Bart Klerken met een uitgebreide 
slagwerk-sectie. Met onder andere Weather Report, Country Roads (jawel, van John 



Denver) en Pop Story deel 2 Rock „n Roll gaven ze een prachtig en afwisselend optreden 
met een volwassen geluid. Ook zij oogstten veel lof. Alles bij elkaar lieten de jeugdorkesten 
zien dat voor hun verenigingen de toekomst er hoopvol uit ziet. Het enthousiasme en plezier 
straalde er bij alle orkesten vanaf. Een plezier om mee te maken. Er werd in het slotwoord 
dan ook weer vooruitgekeken naar het 5e jeugdorkesttreffen 2011, waarbij niet werd 
nagelaten om ook de Rabobank te bedanken voor hun steun.  
 
Concertreis 
Lieke vroeg mij iets over de concertreis te vertellen, graag voldoe ik aan deze vraag. 
Allereerst wil ik zeggen dat deze concertreis mij weer aangenaam verrast heeft.  Wat kan het 
gezellig zijn als iedereen met het de zelfde voornemens aan een reis begint. Als mede 
organisator wil ik dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage van deze fijne en 
gezellige concertreis. De reis zelf was prima geslaagd, zeer mooie jeugdherberg en prima 
eten daar. Gezellig was het aan de bar savonds zeker, ook in de disco elders was het goed 
toeven volgens velen. De dierentuin die wij op zaterdagmorgen bezochten was voor elk wat 
wils, vooral de grote apen deden hun best om vele dames flink te laten schrikken. Het 
middagconcert viel tegen omdat er zo weinig mensen waren om te luisteren, jammer. Het 
aangeboden eten daar was prima en na afloop daarvan speelde de blaaskapel de zaal plat. 
Maar wat vooral tegen viel was dat de bar in de jeugdherberg bij aankomst gesloten was. 
Geen nood, onder leiding van enkele bestuursleden dan maar richting disco. Helaas, die 
avond was alleen voor 30+ en niet voor de jeugd, dus weer terug naar de jeugdherberg. De 
enkele thuis blijvers hadden nog een krat bier om te nuttigen, gekregen van de kroegbaas. 
Ze moesten die wel buiten en uit het zicht van de jeugdherbergbaas opdrinken helaas.  
De zondag begon weer met een lekker ontbijt en daarna op naar het volgende concert. Het 
weer was zonnig en warm, dus wat kon er nog misgaan. Een mooi concert met heel veel 
mensen die langs kwamen, even luisterden en dan weer verder liepen. Het aangeboden eten 
bij de brandweer, geschonken door de gemeente daar, was voor sommigen om de vingers af 
te likken en voor anderen helemaal niet lekker. Om 15.00 uur kon de terugreis weer 
beginnen, voor sommigen was er tijdens een lange stop tijd genoeg om toch nog lekker te 
eten. 
Een zeer geslaagde concertreis want het belangrijkste, volgens mij dan, de onderlinge sfeer 
verstevigen, is zeer zeker gelukt. Nogmaals iedereen bedankt en wie weet tot over 3 jaar. 
Huub Derix.  
 
  

Wat staat ons te wachten? 
Sint Maarten 
Zoals ieder jaar zal ook dit jaar Sint Maarten weer gevierd worden in Koningslust. Een grote 
troshoop zal ontstoken worden op het veld tussen de huizen van John Boots en Frans Koch. 
Zodra de troshoop is aangestoken zullen de inwoners van Koningslust in een grote stoet 
richting het vuur lopen. Maar een stoet is geen stoet zonder muziek. Vandaar dat de 
drumband en fanfare op zaterdag 6 november om 18.00 uur worden verwacht in de Sprunk 
(in vrijetijdskleding, denk ook aan een lampje). Op deze manier zijn alle ingrediënten 
aanwezig om er een mooie Sint Maarten van te maken. 
 
Sinterklaas inhalen 
Sint Nicolaas komt dit jaar vanuit het warme Spanje richting Nederland om de lieve 
goedluisterende Nederlandse kinderen een cadeautje te geven. Op zondag 14 november 
komt hij, in het gezelschap van zijn zwarte pieten, naar Koningslust. Dit gebeuren zal 
muzikaal opgeluisterd worden door drumband en fanfare.  
 
Voorspeelmorgen 
Editie 2010 van de jaarlijkse voorspeelmorgen zal plaats vinden op 21 november in 
dorpshuis de Sprunk om 10.30 uur. Dit is een mooie gelegenheid voor de Kreato-leerlingen 
om hun vorderingen op het gebied van muziek tentoon te stellen voor belangstellenden. Ook 



voor niet deelnemende leden is het interessant om eens te gaan kijken wat collega 
muziekanten het afgelopen jaar hebben geleerd. Dus aarzel niet en zorg dat je aanwezig 
bent. 
       
Kerstconcert 
Ook dit jaar zullen we weer een kerstconcert organiseren. Maar er zijn wel dingen anders 
dan andere jaren. Ten eerste zal het kerstconcert niet plaatsvinden op tweede kerstdag 
zoals jaren gebruikelijk, maar op de zondag voor kerstmis: 19 december om 19.00 uur. Ten 
tweede zal het kerstconcert niet plaatsvinden in de kerk maar in de gymzaal van de Sprunk. 
Hiermee is een andere opzet mogelijk. Met de deelnemende verenigingen (EMM, Konzagro, 
kerkkoor en het Dorpshuis) zijn we druk bezig om er een mooie en gezellige avond van te 
maken. De gymzaal van de Sprunk zal mooi aangekleed gaan worden met een groot podium 
en veel zitplaatsen, daarnaast is er een direct verbinding met het café gedeelte. Er is 
gelegenheid om wat te drinken en er zullen nog wat leuke dingen rondom het concert 
georganiseerd worden. We hopen dat er veel mensen ook na het concert nog blijven 
“hangen”. Wat betreft het programma willen we een vlot en aantrekkelijk programma 
presenteren waarin zowel afzonderlijk als gezamenlijk muziek gemaakt wordt. De duur zal 2x 
drie kwartier zijn met een half uur pauze. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en 
we hopen natuurlijk dat deze nieuwe opzet aan zal slaan. Wij hebben er in elk geval veel zin 
in en gaan uit van een mooi en gezellig begin van de week voor kerst.  
Ook zullen we dit jaar het concert tweemaal opvoeren. Ook op maandag 20 december zullen 
we het concert ten gehore brengen, ditmaal niet voor de Koningsluster mensen, maar voor 
een gezelschap uit Baarlo. Ook dit concert zal om 19.00 uur beginnen.  
Voor beide concerten geldt: meer info volgt nog bij de mededelingen tijdens de repetitie! 
 
Cecilia avond 
Op zaterdag 27 november vindt de jaarlijkse Cecilia avond plaats. Ook dit jaar is de 
organisatie in handen van de pretEMMers. Inmiddels kun je jezelf en eventueel je partner 
opgeven bij Jan Joosten. 
Tot zaterdag 27 november! 
 
Meespeelconcert  
Dit jaar zal het meespeelconcert zijn op 29 november, en beginnen om 19.00. Hier kan de 
jeugd, en misschien wel toekomstige leden, haar kunsten vertonen en ook nog kennismaken 
met alles in en rond de fanfare. Wij proberen natuurlijk alles uit de kast te halen om deze 
kinderen enthousiast te maken voor alles wat ze zien en horen. Dus kom allemaal en maak 
er een leuke show van. 

 
Drumbandconcert  
Net als vorig jaar in Buggenum zal de drumband weer deelnemen aan het jaarlijkse 
drumbandconcert. Dit jaar vindt het plaats in Helden, in Kerkeböske en wel op 12-12-2010. 
Ons optreden zal tussen 17.30 - 18.00 uur plaats vinden. 
Komt dat allen zien/horen! 
 
 

Nieuws uit het bestuur 
Zoals de meesten wellicht gemerkt hebben, worden mededelingen uit het bestuur iedere 
keer tijdens de repetitie gedaan. Ook staan deze altijd in de mededelingen die Piet Berkers 
iedere week doormailt naar alle leden waarvan een e-mailadres bekend is. Belangrijk is dus 
dat iedereen deze mededelingen ook echt doorleest, omdat hier soms belangrijke informatie 
in staat. Mocht je deze mailtjes niet krijgen, stuur een mail naar PietBerkers@home.nl zodat 
ook jij de volgende keer deze mededelingen krijgt! 
 
 
 

mailto:PietBerkers@home.nl


Post uit Zuid-Afrika 
Waka Waka! 
 
Bij deze een berichtje vanuit Zuid-Afrika! Voor mijn 
studie 'Maatschappelijk Werk en Dienstverlening' loop 
ik hier voor tien maanden stage. De Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen heeft in de gemeente 
Theewaterskloof een project opgezet. In totaal zijn we 
hier met 36 studenten van verschillende opleidingen, 
verdeeld over drie dorpen. In Genadendal verblijven er 
9, in Caledon 5 en in Grabouw 22. Ik woon in Grabouw 
samen in een huisje met twee meiden van mijn 
opleiding. Grabouw ligt ongeveer een uur rijden vanaf 
Kaapstad. 
 

Van maandag tot donderdag werk ik in een soort 
opvanghuis voor kinderen in de leeftijd van een paar 
maanden tot 10 jaar. De kinderen hebben allerlei 
lichamelijke problemen. Zo zijn een aantal kinderen 
besmet met tuberculose, hiv of hebben ze 
beperkingen doordat de moeder alcohol dronk 
tijdens de zwangerschap. Alcoholisme is een groot 
probleem in deze regio. Veel vrouwen zijn verslaafd 
waardoor ze niet meer voor hun kinderen kunnen 
zorgen. De kinderen worden dan uit hun 
gezinssituatie gehaald en in het huis geplaatst. Hier 
wordt een veilige leefomgeving gecreëerd voor deze 

kinderen, zodat ze fatsoenlijk kunnen opgroeien. Het is wel de bedoeling dat deze kinderen 
weer terug geplaatst worden in een gezinssituatie, het liefst bij de biologische ouders en als 
het niet anders kan bij adoptieouders. Het huis heeft de symbolische naam Village of Hope. 
Het wordt gerund door Engelsen. 
 
In het opvanghuis zelf, doe ik 1 op 1 activiteiten 
met de kinderen. Voor elk kind is er een 'care plan' 
opgesteld voor de toekomst. Door middel van de 1 
op 1 activiteiten probeer ik de zwakkere kanten van 
een kind verder te ontwikkelen. Buiten de unit om 
zal ik me gaan bezig houden met het onderzoeken 
van het beleid van de Village of Hope. Ze willen 
graag een standaard beleid ontwikkeld hebben 
voor als er een nieuw kind binnen wordt gebracht. 
Verder ga ik onderzoeken of het mogelijk is een 
training op te zetten voor de oppasmoeders, die in 
de unit werken. Ik heb gemerkt dat ze soms niet weten hoe ze dingen aan moeten pakken. 
Doordat  deze oppasmoeders vaak zelf slechte ervaringen hebben gehad met hun 
opvoeding, weten ze over een aantal onderwerpen te weinig. Dit heeft weer invloed op de 
manier waarop zij met de kinderen in de unit omgaan. Daarom heb ik het idee om een korte 
training op te stellen, die iedere oppasmoeder hopelijk gaat volgen. In deze training zal dan 
aandacht worden besteed aan onderwerpen zoals discipline (grenzen stellen), ontwikkeling 
van het kind (lichamelijk en mentaal), budgettering en voeding. Het is echter nog een plan, ik 
moet nog veel onderzoek doen van te voren om te kijken of dit ook echt mogelijk is. Een 
enorme uitdaging! 
 
In het weekend gaan we vaak met alle studenten op stap of dingen bezoeken in omgeving. 
Ook braaien we vaak. Voor degene die niet weten wat een braai is. Dat is eigenlijk gewoon 



een barbecue, alleen dan wat primitiever, een 
rooster boven een vuur van houtblokken. Echt iets 
typisch Zuid-Afrikaans! Vorige maand ben ik naar 
een wedstrijd geweest van Ajax Cape Town. Deze 
wedstrijd werd gespeeld in het WK-stadion in 
Kaapstad (waar Nederland de finale haalde, door 
Uruguay te verslaan) Ajax Cape Town wordt 
getraind door Foppe de Haan. De keeper van Ajax 
CT is ook een oude bekende, niemand minder dan 
Hansje Vonk. Ik heb me echt kapot gelachen om 
het voetbal hier. Het niveau van Ajax CT is te 

vergelijken met Jupiler League. En tackles dat wil je niet weten!Na de wedstrijd zijn we nog 
op het veld geweest en op de foto gegaan met Foppe de Haan. Het gaat hier ook allemaal 
zo gemakkelijk.  
Dit is pas één voorbeeld van alle leuke dingen die ik hier mee maak. Ik kan nog zoveel meer 
vertellen maar de pagina is helaas bijna vol. Voor degene die het leuk vinden om op de 
hoogte te blijven van mijn belevingen hier, kijk dan op mijn site: 
evelieninzuidafrika.waarbenjij.nu   
 
Groetjes aan iedereen en ik zie jullie allemaal weer op Koningslust kermis!  
Veel liefs, Evelien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data!!!               Belangrijke data!!!               Belangrijke data!!!.  
 

November 2010 

7-nov Peel & Maas open podium Zo 21-nov 10:30 
Voorspeelmorgen Kreato (voorstel, 
onder voorbehoud) 

Za 6-nov Sint Maarten, Vertrek 18:00 
vanaf de Sprunk 

Zo 14-nov Sint Nicolaas 10:15 op het 
kerkplein 

Za 27-nov 20:00 Cecilea feest 

Za 20-nov 19:00 Cecilia mis Ma 29-nov 19:00 MeespeelConcert 

December 2010 

Ma 13-dec Open repetitie Ma 20-dec 19:00 Herhaling Kerstconcert voor 
gezelschap uit Baarlo (fanfare, 
drumband, jeugdorkest, koren) 

Zo 19-dec 19:00 Kerstconcert (fanfare, 
drumband, jeugdorkest, 
koren) 

 
 
 
 
 
 
 



Gitaar 
Saxofoon 
Clavecimbel 
Drumstel 
Trombone 
Viool 
Keyboard 
Hoorn 
Dwarsfluit 
Blokfluit 
 

Mondharmonica 
Harp 
Klarinet 
Panfluit 
Kerkorgel 
Cello 
Piano 
Accordeon 
Triangel 
Draaiorgel 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***Puzzel ***         ***Puzzel ***         ***Puzzel*** 
Wat moet je doen? In de letterbrij hieronder zitten 
negentien verschillende muziekinstrumenten 
verstopt. De woorden kronkelen alle kanten op. Ze 
gaan alleen niet diagonaal. Ook mag je alle letters 
maar 1 keer gebruiken. Streep alle woorden weg 
en zet vervolgens de letters die overblijven achter 
elkaar. Deze letters vormen een muziekinstrument.  

 

Ze zegge … 
 
 

… det de bekinde blonde haordrach van 
unnen bekinde politicus oet Venlo auch bie 
EMM unne trend aan ut weure ies. Sinds de 
concertreis ies dudelik gewore dat binne de 
twiëde bugels hiel hel gewerrek weurd aan 
ut blondere en opkamme van de kuif. Of ut 
al erreg gesjlaag ies weurd „r neet bie 
gezag, mer dat ies un kwestie van tied… 

… Auch huurde wea zegge det op de 
concertreis de bande tusse drumbend 
en fanfaar zoë hecht zeen gewore det „r 
planne weure gesjmeed veur un 
gezamenlijk groepshuwelijk tusse de 
mannelikke leje van de drumbend en de 
vrouwelikke leje van de fanfaar. Zien d„r 
van de veurige concertreis al get 
kuppelkes euvergebleve, auch noe 
woare inkele zitplaatskeuzes weer reje 
veur geruchte. Ut sjient det de direk 
betrokkene dao anders euver dinke, mer 
die hubbe dao volleges de res niks 
euver te zegge… 

… Doar neave huurde wea det dr 
sommige minde ware die de kamerdeur 
neet oape krege. Noa hiel get 
consternatie en aangeboje hulp van get 
jong vrouwlie, waar ut dees manne van 
middelbare leaftied dan toch gelukt. Ut 
bleek namelik det ze veur de verkierde 
deur stonge mit hun kaartje… 


